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ЗАЕДНИЧКИ ФИЛМСКИ ПРОЕКТ НА БИВШИТЕ ЈУ ПРОСТОРИ 
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КУЛТУРА

ПРВАТА КЛАПА НА КОМЕДИЈАТА "КАРАУЛА"ПРВАТА КЛАПА НА КОМЕДИЈАТА "КАРАУЛА"

Играниот филм "Ка рау-
ла" во режија на Рајко 
Грлиќ почна да се сни-

ма на 10 мај (вторник) 2005 го-
дина, на автентични локации 
во Битола и во Националниот 
парк "Галичица" над Охрид-
ското Езеро, на македонско- 
албанската граница. 

Филмот "Караула" прет ста-
вува прв заеднички проект 
на сите поранешни југо сло-
венски држави, по распа ѓа ње-
то на СФРЈ. Поради големиот 
углед на авторскиот тим, ка-
ко и фактот дека во него учес-
твува југословенскиот ак тер-
ски "dream team", овој проект 
има значајна улога и прет-
ставува позитивен чекор за 
ки   нематографиите на сите по-
ранешни југословенски др -
жави. 

Токму и од тие причини по-
четокот на снимањето на "Ка-
раула" привлече невиден број 
домашни и странски нови на-
ри од сите медиуми, ми нис-
три од соседните земји, про-
дуценти од цела поранешна 
Југославија и од Австрија, фил  -
маџии во меѓународен сос-
тав. Првите кадри од филмот 
се снимаа во Студентскиот 
дом во Битола, кој поради 
сце нариото беше претворен 
во струшки гарнизон од 1987 
година, а атмосферата пот се-
туваше на веќе заборавената 

Рајко Грлиќ, режисерот на "Караула", вака гледа 
на своето најново идно филмско оства ру ва-
ње: "За распадот на Југославија се напишани 
цели библиотеки и се снимени безброј фил-
мови. Но, истовремено, многу малку е ре че-
но, речиси изненадувачки малку, за оние го-
дини кои им претходеа на крвавите слу чу-
вања. Кои беа тие луѓе, кои за неколку ме-
сеци подоцна ќе се претворат во војници, бе-
галци, жртви или злосторници?".

југословенска воена идила. 
Продуценти на филмот се 

Владимир Анастасов (Маке до -
нија), Адемир Кеновиќ (Бос-
на и Херцеговина), Даниел 
Хочевар (Словенија), Зоран 
Цвијановиќ и Милко Јосифов 
(Србија и Црна Гора), Борис 

кедонија, на СиЦГ, од Филм-
ското здружение на Репуб ли-
ка Словенија, Македонската 
радио и телевизија, Хрват ско-
то радио и телевизија, Фе-
дералната телевизија - БиХ, 
Виба филм од Словенија, ка-
ко и Европскиот фонд за под-
дршка на филмски ко про дук-
ции - Еуроимаж (Euroimage).

Сценариото на "Караула" 
е на Рајко Грлиќ и на Анте То-
миќ, кој е и автор на сов ре ме-

говиќ, а директор на фо то-
графија е Слободан Трниниќ. 

Имено, жанровски "Ка рау-
ла" е комедија за луѓе кои се 
наоѓаат на прагот на тра ге ди-
јата, а приказната се случува 
во 1987 година, во караула на 
ЈНА, на македонско-албан-
ската граница. Кратката фа-
була на филмот е следнава: 
вообичаениот здодевен вој-
нички живот го прекинува 
необичниот сплет на окол-
нос ти: заповедникот на ка-
рау лата, фрустриран и се ко-
гаш пијан поручник (Сафет 
Па  шиќ) боледува од сифилис. 
Со цел да го скрие непри јат-
ното сознание од сопругата 
и да го спречи заминувањето 
дома, тој прогласува вон ред-
на ситуација во караулата, 
твр дејќи дека албанската вој-
ска се подготвува за напад. 
Фарсата се претвора во вое-
на психоза: војниците копаат 
ровови, поручникот од ден 
на ден е надвор од контрола, 
еден од војниците (Синиша) 
се вплеткува во опасна љу-
бовна авантура, а неговиот 
најдобар пријател, белград-
скиот фраер Љуба Лаловиќ, 
одлучува да ја напушти вој-
ската по секоја цена, итн. 

Авторската и актерската 
екипа на "Караула" се надева 
дека овој филм ќе го најде 
своето место меѓу филмската 
публика, а несомнено тема-
тиката, која е обработена во 
филмот, ќе добие бројни при-
врзаници и противници на 
она што беше порано.

Т. Матич (Хрватска), Франц 
Но  вотни (Австрија), Тери Ле-
ну (Франција) и Мајк Доуни 
(Велика Британија). Филмот 
е финансиски поддржан од 
Федералното министерство 
за култура и спорт на Босна и 
Херцеговина, минис терства-
та за култура на Република 
Хрватска, на Република Ма-

ниот хрватски роман "Ништо 
не смее да нè изненади", спо-
ред кое е работено и филм-
ското сценарио. Главните уло-
ги ги толкуваат: Тони Го ја но-
виќ, Сергеј Трифуновиќ, Емир 
Хаџихафизбеговиќ, Богдан 
Дик  лиќ и Верица Недеска - 
Трајкова. Композитор на му-
зиката е познатиот Горан Бре-


